
คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ท่ี 9อ๙๓ /  ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (00ห 0-19) (ฉบับท่ี ๓๕)

ตามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีคำสั่งที่ ๙๙๖/ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(ฉบับท่ี ๓๑)ให้ปิดตลาดกลางเพื่อการเกษตร ตำบลหันตรา อำ๓ อพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ไว ้เป ็นการช ั่วคราว ๗ วัน ต ั้งแต ่ว ันท ี่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และต่อมาได้มีคำสั่งที่ ๑๐๗๖/ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓๓) ขยายระยะเวลา 
ปิดตลาดกลางเพื่อการเกษตรข้างต้น เป็นการชั่วคราว ออกไปอีก ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ถึงวันที่๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยยังคงให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดในคำสั่งที่ ๙๙๖/ ๒๕๖๔ลงวันที่ 
๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓๑) ต่อไป น้ัน

เนื่องจาก ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ และร้านค้า/ร้านอาหาร 
ใน ตลาดกลางเพ ื่อการเกษ ตร ซ ึ่งผลการประเม ิน มาตรฐาน ตามแน วทางด ้าน สาธารณ ส ุขเพ ื่อป ้องก ัน  
การแพ ร ่ระบ าดของโรคต ิด เช ื้อไวร ิ'ส โคโรน า 2 0 1 9  ส ำห ร ับ ร ้าน อ าห าร  ('ทาล! 510(3 (ะฮฑํป ก๒ร) 
ปรากฏว่ามีร้านค้า/ร้านอาหารหลายร้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รวมถึงยังไม่สามารถดำเนินการปรับปรุง 
สถานท ี่ให ้ถ ูกส ุขล ักษณะตามพระราชบ ัญญ ัต ิการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จ ึงรายงานเสนอความเห ็น 
ต ่อคณะกรรมการโรคต ิดต ่อจ ังหว ัดพระนครศรีอย ุธยา เพ ื่อพ ิจารณ าส ั่งฃยายระยะเวลาป ิดตลาดกลาง 
เพื่อการเกษตร เป็นการชั่วคราวออกไป

ดังนั้น เพ ื่อเป ็นการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช ื้อไวรัสโคโรนา 2019  
จากสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ 
แห่งพระราซบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๗ (๑) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ 
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราฃการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๙ วรรคสอง ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราขการ 
ในสถานการณ์อุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐) ลงวับที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๕ ของข้อกำหนด 
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๒๒) 
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และมติท ี่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต ่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี ๑๖/ ๒๕๖๔ เมี๋อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีคำสั่ง ดังนี้

ข้อ ๑ รยายระยะเวลาปีดตลาตกลางเพื่อการเกษตร ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จ ังหว ัดพระนครศร ีอย ุธยา เป ็นการช ั่วคราว ออกไปอีก ๗ วัน ด ังแต่ว ันท ี ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยยังคงให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดในคำสั่งที่ ๙๙๖/ ๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี ๖๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับท่ี ๓๑) ต่อไป
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ข้อ ๒ ในระหว่างท ี่ม ีการป ิดสถานท ี่ไว ้เป ็นการช ั่วคราวตามข ้อ ๑ ผ ู้ว ่าราฃการจ ังหว ัด 
พ ระน ค รศ ร ีอ ย ุธ ยา ใน ฐาน ะเจ ้าพ น ักงาน ค วบ ค ุม โรค ต ิด ต ่อ ม ีคำส ั่ง เพ ิ่ม เต ิม ให ้ สถาน ป ระกอบ การ 
หรือร ้านค้า/ร้านอาหาร ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน าาา3เ รเ0|ว (ะ๐V[ป น5 ต้องดำเนินการ 
ปรับปรุงสถานที่ให้ฝานเกณฑ์การประเมินข้างต้น

เม ื่อครบ ระยะเวลาป ิดส ถาน ท ี่เป ็น การช ั่วคราวด ังกล ่าวแล ้ว  หากสถานประกอบการ 
หรือร้านค้า/ร้านอาหารแห่งใดยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
อาจเสนอคณะกรรมการโรคติดต ่อจ ังหวัดพระนครศรีอย ุธยา พ ิจารณาส ั่งป ิดเฉพาะสถานประกอบการ 
หรือร้านค้า/ร้านอาหารแห่งนั้นเป็นการชั่วคราวต่อไป

ผู้ใดฝ่า?เนหรือไม ่ปฏ ิบ ัต ิตามอาจมีความผิดตามพระราชบัญญ ัต ิโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๔๔๘ 
และอาจมีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์อุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส์หมี่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อน่ึง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสิยหาย 
อย่างร้ายแรงแก่สาธารณซบหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา ๓๐ 
วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๙

ทั้งบี้ ตั้งแต่บัดบ้ีเป็นต้นไป

ส่ัง ณ วันท่ี ศ) พฤษภาคม พ,ศ. ๒๕๖๔

(นายภานุ แย้มศรี)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์นุกเสินจังหวัคพร3 ศรศรี®ยุ5ยา


